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1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely 
tárgyi feltételeinek megfelelőségét munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból! Állapítsa 
meg, hogy sérülés bekövetkezése esetén az elsősegélynyújtás feltételei rendelkezésre álltak-
e! Készítsen intézkedési tervet a hasonló események elkerülésére! 
  
Információtartalom vázlata 

  
-          Munkahelyek, munkaeszközök alapvető munkavédelmi feltételei 

-          Munkahelyek legfontosabb környezetvédelmi követelményei (kommunális 

hulladék, veszélyes hulladék) 

-          Munkahelyek legfontosabb tűzvédelmi követelményei (tűzjelzés és tűzoltás 

lehetősége, menekülési út, vészkijárat) 

-          Munkabalesetek, kvázi balesetek kivizsgálásának eljárási szabályai 

-          Az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi, szervezési feltételei egy adott 

munkahelyen 

  

TémavázlatTémavázlatTémavázlatTémavázlat:    :    :    :     
  

1. A munkahely és munkaeszköz tervezésekor vegyük figyelembe az egyéni adottságokat. A 
munkavállaló igénybevételét úgy tervezzük, hogy a fizikai, biológiai terhelések a megengedett határértéket 
ne lépjék túl. 
     - Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelı célra és körülmények közt szabad használni. 
     - Munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a veszélyes munkaeszközt csak annak kezelıje használja. 
     - leesı, vagy kirepülı alkatrész veszélyével mőködı berendezésnél megfelelı védıberendezés. 
     - karbantartást csak leállított állapotban lehet elvégezni. 
  

2. A hulladék olyan feleslegessé vált, a keletkezés helyén fel nem használható, különbözı mennyiségő és 
minıségő anyag, amelynek kezelésérıl gondoskodni kell.  
Fajtájuk szerint lehet: termelési, települési, és különleges kezelést igénylı veszélyes hulladékok.  
Halmazállapotuk szerint lehet: szilárd, cseppfolyós, gáznemő (pl. papír, festékiszap, légszennyez anyag) 
A települési hulladék, úgynevezett kommunális hulladék elsısorban háztartásokban keletkezik, míg az ipari 
létesítményekben mindig keletkezik valamennyi veszélyes hulladék, amelynek győjtése, kezelése kiemelten 
fontos. 
A keletkezett hulladékot minden esetbe kezelni kell, mielıtt a természetbe visszakerülnek. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a különleges kezelést igénylı veszélyes hulladékokra.  
Hulladékkezelés folyamata: Hulladék összegyőjtése →elıkezelése →átmeneti tárolása → elszállítása → 
feldolgozása → végleges elhelyezése.  
  

3. A tőzvédelem a tőzesetek megelızése, a tőzoltási feladatok ellátása, a tőzvizsgálat valamint ezek 
feltételeinek biztosítása. 
Tőz jelzése:  

o       Aki a tüzet, vagy annak közvetlenveszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelenteni a 
tőzoltóságnak. Késve jelzett tőzeset nagy kárt okozhat és oltása is nehezebb. 

o       Egységes hívószám: 112, 105 
o       Hamis tőzjelzést a törvény bünteti. 
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o       Be kell jelenteni: a pontos helyszínt, mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben, név, cím, 
telefonszám. 

Tőzoltás módja: Mivel az égéshez három tényezı szükséges (éghetı anyag, oxigén és gyulladási 
hımérséklet) ezért ha az egyiket megszőntetjük, eloltjuk a tüzet. (porral, vízzel, habbal, oxigénelvonással, 
stb.) 
 Tőzveszélyességi osztályok:  

�      Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes – A 
�      Tőz- és robbanásveszélyes – B 
�      Tőzveszélyes – C 
�      Mérsékelten tőzveszélyes – D 
�      Nem tőzveszélyes – E 

  

4. Baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszer külsı hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, 
hirtelen vagy aránylag rövid idı alatt következik be és mérgezést, sérülést, vagy halált okoz.   
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal 
összefüggésben éri.  
Munkabaleset kivizsgálása: 
Az esemény területén és idején fel kell tárni a veszélyes cselekedeteket és körülményeket amelyeknek 
hatásuk lehetett a sérülés folyamatára. Helyszíni szemlét kell tartani, és az eredményt rögzíteni kell, a 
tanúkat meg kell hallgatni, s jegyzıkönyvezni kell.  
Munkabaleset nyilvántartása:  

�      Sérült adatai,  
�      Munkabaleset száma, 
�      Sérült munkaköre, 
�      Sérülés idıpontja, 
�      Ellátására tett intézkedések, 
�      Folytatta-e a munkát. 

  

5. Munkavégzés során mindenkit érhet baleset, még a szabályok magas fokú betartása mellett is. A 
legtöbb balesetbıl származó sérülés nem súlyos, és egyszerően ellátható, de fel kell készülni komolyabb 
balesetek bekövetkezésének lehetıségére is. Szükség esetén mindenki köteles elsısegélyt nyújtani ezért 
meg kell szerezni az ehhez szükséges ismereteteket, valamint biztosítani kell az ellátáshoz szükséges 
feltételeket. A szakszerőtlen beavatkozás ugyanakkor súlyos károkat okozhat. Munkahelyen, mőhelyben az 
esısegély doboz elhelyezése kötelezı.  
Általános szabályok: 

�      İrizzük meg nyugalmunkat 
�      Segélykérés, ha kell 
�      Tudjuk meg mi, s hogyan történt 
�      Gyors cselekedet, további veszélyek elhárítása 
�      Lehetıleg használjuk a mentıládát 
�      Bánjunk emberségesen a sérülttel 
�      Az elsısegélynyújtást követıen juttassuk el a sérültet orvoshoz 

 
 
 
 
 
 
 
 


